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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η  26/03/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  93

Πρακτικό της με αριθμό 14ης/26.03.2015,  συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, της 26ης του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 
2015.   

Στην  Καισαριανή  σήμερα, 26/03/2015, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  18.30 μ.μ ,
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών , 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3208/23.03.2015, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι τέσσερα (24) μέλη 
και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι
                                                                                                               

    Κατημερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος Δ.Σ.        
  1. Πολυχρονάκης Συμεών 1. Αξιώτης Χρήστος
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Ιωαννίδης Θεόδωρος
  3. Περρής Ιωάννης 3. Μαζαράκη Έλλη
  4. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος
  5. Καραβασίλης Εμμανουήλ
  6. Χριστοφής Μιχαήλ 
  7. Χατζηδημητράκης   Αργύριος
  8. Κολοβού Κων/να
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
10. Παπαγιάννης Ιωάννης
11. Βεχλίδη Μαρία
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
14. Βασιλάκη Αικατερίνη
15. Κοντόσταυλος Γεώργιος
16. Κατσαρέλης Νικόδημος
17. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος
18. Γαβρίλης  Γεώργιος
19. Καμπάκας Αντώνης
20. Βούρλος Δημήτρης
21. Λυκούδης Αλεβίζος



22. Βοσκόπουλος Χρήστος
23. Αντωνόπουλος Δημήτρης
24. 
25. 
26. 
          
     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  Δήμαρχος κ.   Σταμέλος Ηλίας   
και η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών
της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης χορευτικής εκδήλωσης-παράστασης της Σοφίας 
Ζαρμαλίας στον Δήμο Καισαριανής με τίτλο « Όλα είναι χορός –εβδομάδα 
χορού».

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της  ημερήσιας διάταξης
θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της κ. 
Ζαρμαλία Σοφίας  η   οποία έχει ως εξής:   

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΟΦΙΑΣ ΖΑΡΜΑΛΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ 
ΧΟΡΟΣ – εβδομάδα χορού!»

Καισαριανή, 24.2.2015

Η Σοφία Ζαρμαλιά είναι καταξιωμένη καθηγήτρια κλασικού μπαλέτου
και  χορεύτρια.  Γεννήθηκε  στην  Αθήνα  το  1979  και  από  πολύ  νωρίς
ασχολήθηκε  με  τον  χορό.  Έχει  τελειώσει  μια  από  τις  καλύτερες
επαγγελματικές σχολές χορού της “Νίκης Κονταξάκη- Μπακάλη”. 

Από τότε διδάσκει σε αναγνωρισμένες από το κράτος σχολές χορού,
καθώς έχει  χορέψει  κλασικό ρεπερτόριο σε επαγγελματικές  (επαγγελματική
ομάδα χορού “Νίκης Κονταξάκη-Μπακάλη” και επαγγελματική ομάδα χορού
“Αλεξέϊ Φεοκτίστοφ” στο κολέγιο  Deree). Επίσης έχει χορέψει ως σολίστ σε
πολλές παραστάσεις ερασιτεχνικών σχολών μπαλέτου. 

Η αγάπη της για τα παιδιά και η τέλεια κατάρτιση πάνω στην τεχνική
και των δυο παγκόσμιων συστημάτων χορού, Vaganova και Royal Academy
of Dance (RAD), την έκαναν να ασχοληθεί με την εκπαίδευση μικρών νέων
χορευτών και χορευτριών μέσω της διδασκαλίας του κλασικού μπαλέτου. Με
αγάπη, αφοσίωση, συνέπεια και πίστη στον κλασικό χορό έχει εγγράψει ήδη
στο ενεργητικό της αρκετές επιτυχίες.

Στην χορευτική εκδήλωση που προτείνει η κ. Σοφία Ζαρμαλιά με τίτλο
“ΟΛΑ  ΕΙΝΑΙ  ΧΟΡΟΣ  –  εβδομάδα  χορού!”,  για  τον  Δήμο  Καισαριανής,
εμπνέεται από την διαφορετικότητα στην δομή, την τεχνική και τον ρυθμό που
υπάρχει  στα είδη χορού όπως:  κλασικός-  λάτιν  -  τζαζ  -  μοντέρνος  χορός,
ακόμα και στους παραδοσιακούς ελληνικούς και ξένους χορούς. Όλα όμως
αυτά τα είδη καλύπτονται  και ενώνονται  όντας διαφορετικά από την γενική
έννοια του “χορού” και τον γενικό όρο “χορός”. 

Στην  εβδομαδιαία  χορευτική  εκδήλωση  η  οποία  προτείνεται  να
πραγματοποιηθεί το Μάρτιο του 2015, θα λάβουν μέρος νέοι & νέες  καθώς
και  παιδιά  από  τα  σχολεία  της  Καισαριανής  και  θα  πραγματοποιηθούν  2



παραστάσεις χορού, μία για κάθε ηλικιακή ομάδα. Μέσα από τις χορογραφίες,
θα  αποδοθεί  με  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο αυτή  η  ευρύτερη  έννοια  του
“χορού”.  Η  διοργάνωση  προτείνεται  να  πραγματοποιηθεί  στην  αίθουσα
εκδηλώσεων του Δήμου Καισαριανής (Δημαρχείο) και η είσοδος αλλά και η
συμμετοχή σε αυτήν για όλους θα είναι ελεύθερη. 
Την πρώτη ημέρα θα γίνουν οι αφίξεις και οι προετοιμασίες-ενημέρωση των
πολιτών και των παιδιών με τους γονείς τους που θα λάβουν μέρος και έχουν
δηλώσει  συμμετοχή.  Επίσης,  θα γίνει  και  μία πρώτη επαφή-πρόβα με την
καθοδήγηση της κ. Σοφίας Ζαρμαλιά καθώς και οι αρχικές τοποθετήσεις και
διορθώσεις στα σκηνικά και τον φωτισμό. Την πρώτη ημέρα υπολογίζεται οι
παραπάνω  εργασίες  να  έχουν  διάρκεια  συνολικά  10  ώρες  (3  αφίξεις-
εγγραφές, 3 πρόβα, 4 τοποθέτηση σκηνικών και φωτισμοί). 
Την  δεύτερη  ημέρα  θα  συμμετάσχουν  πιο  εμπεριστατωμένα  κι  ενεργά  οι
πολίτες  και  τα  παιδιά  στην  πρόβα  και  στην  τελική  φάση  της  μορφής  του
φωτισμού αλλά και  τοποθέτησης των τελικών σκηνικών και  οι  εργασίες  θα
έχουν διάρκεια επίσης 10 ώρες συνολικά (5 ώρες πρόβα και 5 ώρες τελικές
διορθώσεις σκηνικών & φωτισμού). Την τρίτη ημέρα θα παρουσιαστεί η γενική
πρόβα που θα διαρκέσει 3 ώρες και 2 ώρες θα αφιερωθούν για τις τελικές
παρατηρήσεις  και  προσαρμογές  σε  φωτισμό,  σκηνικά  και  σκηνοθεσία-
χορογραφίες (σύνολο 5 ώρες). Την τέταρτη ημέρα θα γίνει η παράσταση για
τους νέους & τις νέες διάρκειας 3 ωρών. Και τέλος, την πέμπτη ημέρα θα
πραγματοποιηθεί η παράσταση για τα παιδιά των σχολείων της Καισαριανής,
επίσης 3 ωρών διάρκειας. 

Η  προετοιμασία,  συμπεριλαμβανομένων  των  παραστάσεων,  θα  έχει
διάρκεια μιας εβδομάδας (5 εργάσιμες ημέρες). Το κόστος της ανέρχεται σε
5000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).

Από την παράσταση αυτή θα καταλάβουν όλοι και κυρίως οι γονείς, ότι όποιο
είδος και να αρέσει στο παιδί τους και θελήσει να το ακολουθήσει, θα πρέπει
έχει μια ολοκληρωμένη επαφή με την μουσική - τεχνική δομή του εκάστοτε
χορού. Γιατί μην ξεχνάμε, ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΧΟΡΟΣ!.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α’ ΗΜΕΡΑ ΑΠΛΗ ΠΡΟΒΑ - ΦΩΤΑ -
ΣΚΗΝΙΚΑ

500,00 €

Β’ ΗΜΕΡΑ ΑΠΛΗ ΠΡΟΒΑ - ΦΩΤΑ -
ΣΚΗΝΙΚΑ

500,00 €

Γ’ ΗΜΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΒΑ 1000,00 €

Δ’ ΗΜΕΡΑ Α’ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 1500,00 €

Ε’ ΗΜΕΡΑ Β’ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 1500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 5000,00 €

ΦΠΑ (23%) 1150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6150,00 €



Υπογραφή & Σφραγίδα

κ. Σοφία Ζαρμαλιά

  Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
για την λήψη σχετικής απόφασης

                       

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη  μελέτης χορευτικής εκδήλωσης-παράστασης της Σοφίας 
Ζαρμαλίας στον Δήμο Καισαριανής με τίτλο « Όλα είναι χορός –εβδομάδα 
χορού» και τον καταλογίζει στο ΚΑ 15.6771.0001 , έξοδα πολιτιστικών 
εκδηλώσεων  του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2015.

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς 
Συμβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συμεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εμμανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδημητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  11) Παπαγιάννης Ιωσήφ 12) Βεχλίδη
Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  15) 
Βασιλάκη Αικατερίνη 16)Κοντόσταυλος Γεώργιος 17) Κατσαρέλης Νικόδημος  
18) Σοφιανόπουλος Δημήτριος 19) Γαβρίλης Γεώργιος 20)Καμπάκας 
Αντώνιος  21) Βούρλος Δημήτριος  22) Λυκούδης Αλεβίζος 23) Βοσκόπουλος 
Χρήστος 24) Αντωνόπουλος Δημήτριος  . 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   30/03/2015
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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